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Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap
till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.
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1. Inledning
Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades 1 maj 2010 och är ett politiskt och
finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet verkar med
stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210).
Medlemmarna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland, Köpings

kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. Varje enskilt samordningsförbund
är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt
över resursanvändningen.

2. Syfte och vision
1§ Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå
en effektiv resursanvändning.
2§ Insatserna inom denna finansiella samordning skall avse individer som är i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller
förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
Rehabiliteringsinsatser
”Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra
möjligheterna till egenförsörjning för individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser.”
Förbundsordningen

Målgruppen för individinsatserna är personer i åldern 16–64 år, som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Förbundet
kan spela en viktig och samordnande roll även i det förebyggande arbetet, där
myndigheter tar ett gemensamt ansvar med individen i fokus.
Vår vision
Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god
hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.
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3. Organisation

STYRELSE
AU
EK, SEKR

FÖRBUNDSSAMORDNARE

BEREDNINGSGRUPP

STYRGRUPPER/INSATSER

Styrelse
Förbundet leds av en styrelse, som består av sex ledamöter och sex ersättare. I
styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem, förutom
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av tjänstemän. Styrelsen är
högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi.
Styrelsemedlemmarna är aktiva ambassadörer för förbundets möjligheter och frågor in
i sina moderorganisationer.
Varje styrelsemöte förgås av ett Arbetsutskott (AU), där ordförande, vice ordförande,
förbundssamordnare, ekonom och sekreterare träffas och går igenom handlingarna
Förbundssamordnare
Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen är
föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut
för styrelsen. Hon har sin anställning i Köpings kommun.
Administration
Tjänsterna ekonom och styrelsesekreterare, köps av Köpings kommun.
Beredningsgrupp
Som stöd i sitt arbete har förbundssamordnaren en beredningsgrupp, där det ingår
tjänstemän från alla parter. Parterna själva utser gruppmedlem. Gruppen finns inte i
förbundets organisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen, utan
är ett stöd till styrelsens tjänsteman, med följande inriktning av arbetet:
 Identifierar behov av samverkansinsatser
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Återför information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den
egna organisationen
Bidra till att skapa förutsättningar för samverkan

4. Målsättningarna inför 2017
På planeringsdagen 23-24 augusti 2016 diskuterade styrelsen hur vi ska se att förbundets
arbete styr mot visionen Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i
utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.
Tydligare kriterier för ansökningar och en mer styrd uppföljning/utvärdering av
individinsatserna lyftes fram som ett viktigt förbättringsområde, vilket kommer att ge
resultat under 2017.
Utifrån det arbete som planeras under 2017 kommer fokus att ligga på:
 Unga med aktivitetsersättning och/eller unga personer som riskerar att hoppa av
skolan
 Integration och särskilt på hälsan hos ensamkommande flyktingbarn och den
personal som jobbar på HVB-hem
 Personer med funktionsnedsättningar som behöver stöd för att komma ut i arbete
och praktik

Individinsatser
Förbundet bedriver inte själva rehabiliterande individinsatser, men kan finansiera och
vara ett stöd till de ingående parteras rehabiliteringsarbete. Ansökningarna bedöms
utifrån om de stödjer förbundets vision och om de arbetar med samverkan/samordning,
hälsa, arbetslivsfokus och med delaktighet och bemötande. De som ansöker om medel
ska ha en uppföljning eller utvärdering som visar på resultat kring detta.
Mål för 2017
 Individinsatsen Ensamkommandes hälsa, ska ge utbildning och handledning av
ledning och personal som jobbar med ensamkommande flyktingbarn på HVBhem. När projektet slutar vill vi ha forskningsresultat på om hälsan hos barnen
ökar och arbetstillfredsställelsen hos personalen ökar.
 Individinsats för unga med aktivitetsersättning ska erbjudas för hela KAK
 Kartlägga processen för unga i aktivitetsersättning (AE). Hur kommer man in i
AE, vad händer under tiden man har AE och hur ser det ut när AE upphör?
Kartläggningen ska resultera i en rapport med rekommendationer kring hur
processen kan förbättras och vilka insatser som behövs, vilket styrelsen sedan
ska ta ställning till innan sommaren.
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Metoder/arbetssätt
Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och ett individcentrerat arbete hos
parterna. Det sker genom utbildningar, men även genom dialogmöten och andra
arrangemang kring aktuella ämnen.
Mål för 2017
 För att säkerställa målstyrningen utifrån förbundets vision, ska de som ansöker
om medel till individinsatser få handledning i hur de ska följa upp resultaten.
 Öka kunskapen i KAK i de efterfrågade metoderna Lösningsfokuserat arbetssätt
och Supported employment. 100 personer ska få efterfrågad utbildning.
 Stödja arbetet för unga i KAK genom att göra tre konferensdagar kring goda
exempel och bra metoder/verktyg tillsammans med länsprojektet #jagmed.
Struktur/organisationsnivå
Förbundet vill identifiera och lyfta strukturella hinder för samverkan till rätt
beslutandenivå.
Mål för 2017
 Identifiera behovet av Landstingets medverkan i integrationsarbetet, samt även
genomföra samverkansinsats tillsammans med Landstinget Västmanland
 Genomföra ytterligare runda bords-samtal mellan myndigheter, civilsamhälle
och andra aktörer under rubriken ”Hälsans väg till egen försörjning”
 Genomföra insatsen Dejta en myndighet, där alla förbundets parter ska
erbjudas att stå i fokus var sin gång.
 Förbundssamordnaren ska ingå i alla lokala ledningsgrupper för samverkan
kring psykisk hälsa. Idag ingår hon enbart i Arboga. Ledningsgrupperna
planerar aktiviteter utifrån individernas behov i den egna kommunen och där
kan förbundet lyfta in samverkansperspektivet och tillskjuta medel.

Länsgemensamma insatser
I samarbete med Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands
Samordningsförbund, planeras utbildningar, gemensamma seminarier och
utbildningsdagar, där myndigheterna bjuds in för kompetensutveckling och
nätverkande. Under 2017 har förbundet möjlighet att ta del av SF Västerås’ resurs
inom lösningsfokuserad utbildning (LF). Enhetschefer i KAK har anmält intresse för
120 personal att gå grundkursen i LF. Genom Västerås kan KAK få den utbildningen
på ett flexibelt sätt och till ett billigare pris. Därav en högre kostnad för
Länsgemensamma insatser under 2017 än det var 2016.
Mål för 2017
 80 personer ska erhålla utbildning i LF
 150 personer från KAK ska delta i de länsgemensamma insatserna
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5. Budget 2017
Prel Ingående balans 17-01-01

500 000

Intäkter 2017
Arbetsförmedling, Försäkringskassa
Köping, Arboga, Kungsör, Landstinget
Summa intäkter 2017

1 500 000
1 500 000
3 000 000

Kostnader 2017
Lön samordnare

-735 000

Resekostnader samordnare

-15 000

Möteskostnader

-50 000

Material (trycksaker, datapgm, tel, dator, bank)

-35 000

Föreningsavgift NNS
Lokalhyra
Arvode styrelse
Resekostnader styrelse
Revisionsarvode

-5 200
-36 000
-100 000
-30 000
-30 000

Ekonomi/administration

-250 000

Buffert

-100 000

Summa kostnader 2017

-1 386 200

Projekt / Insatser 2017
Länsgemensamma utbildningar/konferenser

-250 000

KAK-gemensamma utbildningar/konferenser

-100 000

Samarbete med #jagmed (totalt 100 tkr)
Integrationssamarbete Landstinget

-80 000
-200 000

Kartläggning Unga med AE

-30 000

Utökad budget Dejta en myndighet (totalt 30 tkr)
Ensamkommandes hälsa 160801- 191231
totalt 1431 tkr

-20 000
-638 000

SHO+ år 160101--171231 totalt 762 tkr

-381 000

Personalbutik 160101--170630 totalt 1 mkr

-250 000

Projekt att söka

-164 800

Summa projektkostnader 2017
Summa

-2 113 800
0
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